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Informacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Raczki i Rady Gminy 

Raczki. 

 Zbiorcze zestawienie realizacji petycji w roku 2020. 

 Na podstawie dyspozycji art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. Z 2018. 

poz. 870), przedstawia się zbiorcze zestawienie petycji zarejestrowanych i rozpatrzonych w 

roku 2020 r.: 

1. Petycja wniesiona 23 marca 2020 r. dotycząca światowego protestu przeciwko 5G. 

Wnioskodawca: Koalicja Polska Wolna od 5G. W wyniku analizy złożonej petycji 

stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 1 i ust. 2 

przedmiotowej ustawy tzn. nie została wskazana osoba reprezentująca podmiot 

wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane miejsce zamieszkania lub siedziba każdego 

z tych podmiotów.  

2. Petycja wniesiona w dniu 7 sierpnia 2020 r. Petycja zawierająca prośbę o przekazanie 

do podległych szkół podstawowych. Petycja dotyczyła programu edukacyjnego pod 

hasłem „przygotujmy lepszy świat”.  Zgodnie z prośbą wnioskodawcy petycję 

przekazano do podległych szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Raczkach i 

Szkoły Podstawowej we Wronowie. Wnioskodawca: SME business.pl Sp. Z o. o.  W dniu 

25 września wnioskodawca na ponownie złożony wniosek otrzymał informację,iż 

petycja została przesłana w dniu 17 sierpnia 2020r. 

3. Petycja złożona w dniu 23 października 2020 r. dotycząca remontu placu zabaw przy 

ulicy Kościelnej w Raczkach. Została ona wniesiona przez Radnych Gminy Raczki: Pana 

Stanisława Ostrowskiego, Panią Ewę Ostapowicz i Pana Antoniego Sutułę. W 

odpowiedzi Wójt przychylił się do wniesionej petycji w związku z tym inwestycja ta 

zostanie zrealizowana w roku budżetowym 2021 w miarę posiadania środków 

finansowych. 

4. Petycja wniesiona w dniu 26 października 2020 r. Petycja dotyczyła akcji „Się gra się 

ma… Playroom z wyobraźni” i informacji jak wziąć w niej udział.  Zgodnie z prośbą 

wnioskodawcy petycję przekazano do podległych szkół podstawowych tj. Szkoły 

Podstawowej w Raczkach. Wnioskodawca: SME business.pl Sp. Z o. o.   

5. Petycja złożona w dniu 11 grudnia 2020r. dotycząca równego traktowania przez władze 

publiczne. Wnioskodawca wzywa Radę Gminy Raczki do rozpatrzenia niniejszej petycji 

i pilnego przyjęcia uchwały zawartej we wniosku. Rada Gminy Raczki po zaopiniowaniu 

petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki, postanowiła nie 

uwzględnić petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez P. R. 

6. Petycja wniesiona 19 grudnia 2020 roku dotycząca Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Wnioskodawca: A. Sz. W dniu 22 stycznia 2021r. udzielono 

odpowiedzi na petycję - poinformowano, iż na stronie internetowej portalu 

samorządowego gminy Raczki zamieszczone są materiały z zakresu profilaktyki 

uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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